Ruokinnan vaikutuksesta hevosen terveyteen – osa 8
Rehujen säilytys
Oikealla rehujen säilytyksellä voidaan ehkäistä mm. seuraavat haitat:





Rehujen homehtuminen.
Ravintoaineiden ennenaikainen hajoaminen.
Hyönteisten ja jyrsijöiden aiheuttamat
saastumiset.
Hevosen sairastuminen pilaantuneista rehuista.

Tärkein syy säilyttää rehut oikein on niiden
säilyvyys. Home ja muut pilaantumisen sivutuotteet ovat vaaraksi hevosen terveydelle
eivätkä hevoset mielellään syö pilaantuneita
rehuja.

Tärkein seikka rehujen varastoinnissa on kuitenkin se, että hevoset eivät pääse niihin käsiksi! Joko astioiden tulee olla suljettavissa
siten, että hevonen ei saa niitä auki tai koko
rehuhuoneen tulee olla hevosvarmasti suljettavissa.
Muista myös, että rehu- ja lääkityskirjanpito
kuuluvat hyvään tallinpitoon.
Karkearehun oikeaoppinen säilytys vaatii
myös tietoa. Seuraavassa Laatuheinäntuottajina toimivien Anita ja Pekka Kaakkolan ohjeet asialle:
Kuivaheinä


Kuivaheinä imee helposti kosteutta ilmasta, mitä kuivempaa heinä on, sitä herkemmin. Erityisesti tätä tapahtuu paalin
leikkuupinnasta, jossa korsien päät ovat
kuin imupillit kapillaariselle vedenkululle.
Varastoi paalit siis mahdollisimman hyvin
kosteudelta suojassa.



Paalikasan alle jäävän lattian tulee olla
kuiva, mutta älä käytä kuormalavoja yms.
ritilöitä avoimina, koska ilma kulkee sieltä
paalikasan alle. Kevytpeite lavojen päällä
tai tiivis lauta/lankkulattia ovat hyviä. Maalattia tai betonilattia ilman kosteussulkua
eivät sovellu kuivaheinän säilytykselle.



Paalikasa voidaan latoa aivan seinään
kiinni jos seinässä on kosteussulku (esim.
muovi niitattuna raollisen lautaseinän sisäpuolelle). Ladottaessa paalikasa irti seinästä, on se peitettävä sekä sivuilta että
päältä esim. kevytpeitteellä. Paalikasan
suojaksi soveltuu myös vaikkapa olkipaalit
tai irto-olki/heinä.



Säilytyspaikan tulee olla valolta suojattu ja
ovia pidetään kiinni kun varastossa ei asi-

Myös jyrsijöiden ulosteet voivat levittää sairauksia. Hyönteiset ja home on helppo nähdä
rehuissa, mutta jyrsijöiden jätökset eivät ole
niin helposti havaittavissa.

Puhdas ja siisti rehuhuone

Hyvä varastointi estää myös ravintoaineiden
ennenaikaisen hajoamisen. Happi, auringonvalo, kuumuus tai kosteus pilaannuttaa nopeasti rehuja.
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oida. Heinien säilytyspaikka tulee olla erillään kosteasta talli-ilmasta.



Paaleja ei välttämättä tarvitse peittää,
mutta peittämisellä varmistat etteivät
eläimet tai ihmiset riko muovia säilytyksen
aikana.



Paalien päällä ei saa kävellä, erityisesti
lapsien leikkipaikkana se on vaarallinen!



Jos huomaat muovin rikkoutuneen, voi
paalin vielä pelastaa teippaamalla reiän
mahdollisimman hyvin ja nopeasti umpeen. Käytä tämä paali mahdollisimman
pian.

Säilöheinä




Kanttipaaleja tulee säilyttää mahdollisimman varjoisassa paikassa. Paalien lämpeneminen ja jäähtyminen aiheuttaa kondenssiveden muodostumista paalin ja
muovin väliin päällimmäisinä oleviin paaleihin.
Pohja, jolle paalit asetetaan, ei saa sisältää teräviä kohtia kuten, kiviä, käpyjä, oksia, yms. vaan että sen on oltava tasainen
eikä siinä saa seistä vettä.

Kanttipaaleja.
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